
Ata nº 21 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

No dia vinte e seis de Abril do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu em Sessão Ordinária, no edifício da sede da União de Freguesias de Aldoar, Foz 

do Douro e Nevogilde, sito na Rua da Vilarinha, 1090, nesta cidade do Porto, a Assembleia de 

Freguesia da UFAFDN, com as seguintes presenças: 

Nuno Alexandre Ferreira Cabral de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia; 

José Manuel Lobo d’Ávila Esteves de Aguiar, que exerceu funções de Primeiro Secretário da 
Mesa da Assembleia de Freguesia por ausência da titular do cargo Joana Miranda;  

Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia;  

Carlos Alberto Pereira Dias de Magalhães (Porto, O Nosso Partido);  

Ana Maria Lima em substituição de Vasco Eduardo Formigal Mourão (Porto, O Nosso Partido);  

André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido);  

Bernardo Maria Correia Pacheco de Noronha Faro em substituição de Margarida Mota (Porto, 
O Nosso Partido);  

Maria da Conceição da Silva Castro (Porto, O Nosso Partido);  

Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso Partido);  

Álvaro Oliveira em substituição de Joana Miranda (Porto, O Nosso Partido);  

Domingos Gomes (Porto Forte);  

Fernando Bravo em substituição de Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte);  

Francisco Sousa Rio em substituição de Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques de 
Aguiar (Porto Forte);  

Miguel Jorge Arcos dos Santos (PS);  

Maria João Sousa Gomes em substituição de António Freitas (PS); 

João Miguel Vilaça Teixeira de Barros (CDU). 

Verificadas as condições de quórum para a Assembleia poder validamente reunir e deliberar, o 
Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, começando por ler a Ordem de Trabalhos, a qual 
tem o seguinte teor: 
 
 
Período Antes da Ordem do Dia 

1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 20 de dezembro de 2016; 



2. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do artigo 52.º da Lei 

75/2013 de 12.09 e do artigo 34.º do regimento da Assembleia de Freguesias; 

Período da Ordem do Dia 

3. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e documentos de prestação de contas 

do ano de 2016; 

4. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 

avaliação referente a 2016; 

5. Apreciação e votação do Quadro de Pessoal; 

6. Apreciação e votação da proposta da 1.ª Revisão do Orçamento 2017; 

7. Apreciação e votação do Contrato Plurianual celebrado com o Cantinho Escolar e 

respetivos aditamentos; 

8. Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos termos 

da alínea e) do artigo 9.º da Lei 75/2013. 

 

O Presidente da Mesa deu então entrada no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos e logo pediu 

a palavra o deputado Miguel Arcos, o qual reclamou contra a Ata, por considerar que a mesma 

foi elaborada de forma parcial e redutora das suas intervenções. Por este motivo, anunciou que 

vai votar contra. 

O deputado José Esteves de Aguiar, em nome da Mesa, apresentou as explicações que entendeu 

convenientes. Desde logo, lembrou que o Regimento da Assembleia de freguesia elenca, de 

forma explícita, qual o conteúdo obrigatório das Atas. Nesse conteúdo, não está prevista a 

transcrição das  intervenções realizadas nas Assembleias de freguesia. No entanto, a Mesa 

procura fazer com que as Atas sumariem o que de mais relevante é dito nas Assembleias, não 

esquecendo que existem gravações, pelo que se encontra assegurada a possibilidade de 

verificação de qualquer intervenção, na sua versão integral. Quanto à crítica de que o espaço 

ocupado nas Atas pelas intervenções do Executivo é superior ao de qualquer deputado, foi 

explicado que, de um modo geral, os deputados colocam questões ao Executivo, questões essas 

que não costumam ser muito extensas, mas que por vezes requerem uma resposta mais 

demorada por parte do Executivo. O deputado Fernando Bravo pediu então a palavra, para 

contestar esta explicação e emitir a sua opinião de que todas as intervenções devem ter o 

mesmo destaque. O deputado José Esteves de Aguiar reafirmou que não é uma questão de se 

dar maior destaque às intervenções do Executivo e sim que este tem, normalmente, mais 

informações para prestar. 

Colocado a votação o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, foi a Ata aprovada com nove votos 

a favor e uma abstenção da bancada “Porto, Nosso Partido”, dois votos a favor da bancada 

“Porto Forte”, uma abstenção e um voto contra do P.S. e uma abstenção da C.D.U. 

Dando então entrada no segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

questionou o público presente sobre se alguém quereria usar da palavra. 

Interveio então Raul Guichard, em representação dos moradores do Bairro de Cadouços. 

Afirmou que já teve oportunidade de se manifestar junto da Câmara Municipal do Porto contra 



o projecto de estacionamento subterrâneo em Cadouços. Considera que o mesmo põe em causa 

a estabilidade estrutural das casas mais antigas do Largo.  

Interveio de seguida Fernando Matos, em nome da Presidente da Associação de moradores e 

amigos da Foz Velha. Veio protestar contra o projecto de urbanização da Quinta do Monte Belo. 

Considera que um empreendimento deste teor, vai matar a Foz Velha. Tem tentado todas as 

instâncias, para que o problema seja visto com muita atenção. Já se encontra no Tribunal 

Administrativo e, uma vez que o projecto ainda não se encontra licenciado, espera conseguir 

sensibilizar esta Assembleia para vir a aderir à petição que já conta com 600 assinaturas  

De seguida, Maria Bandeira, da União Académica António Aroso, referiu o aumento notório e 

gradual do número de atletas. Disse esperar que o futuro traga um reforço da cooperação entre 

a UAAA e UFAFDN. 

Pediu então a palavra o Presidente do Executivo, o qual referiu que este está muito atento às 

situações que aqui foram trazidas, realçando no entanto que tanto a questão do parque de 

estacionamento, como a da urbanização da Quinta do Monte Belo. No entanto reafirmou que 

são matérias nas quais o Executivo não tem poder de decisão. 

O deputado André Machado Vaz lembrou que o parque de estacionamento de Cadouços foi 

pedido pelos lojistas. Obviamente concorda com a discussão do impacto da obra, bem como 

com a necessidade de assegurar estacionamento aos moradores. Quanto ao projecto para a Rua 

de Monte Belo, tanto as bancadas, como a Junta, como a Câmara já manifestaram a 

preocupação pelo impacto que poderá vir a ter na Foz Velha. 

O deputado Francisco Rio saudou a presença nesta Assembleia de freguesia das duas 

associações de moradores. Considera que o estacionamento subterrâneo não faz sentido 

actualmente, mas sim a melhoria dos transportes públicos, através da extensão do Metro e da 

maior proximidade das paragens de autocarro. Espera que este projecto não avance, até porque 

se traduz na atracção de mais viaturas automóveis, quando o que deveria acontecer seria a 

prevalência da utilização de transportes públicos. Mostrou muita preocupação com o projecto 

de Monte Belo, dizendo que os números aqui trazidos são muito graves. Considera que o 

Executivo não está a fazer tudo o que poderia para travar este projecto tal como está previsto. 

Considera muito mau que a sessão de esclarecimento que foi solicitada ainda não tenha 

ocorrido. 

O deputado Fernando Bravo perguntou ao Presidente do Executivo o que tem estado a ser feito 

relativamente ao parque de estacionamento subterrâneo, se tem alguma informação a prestar, 

depois de ter reunido com a Câmara Municipal. Quanto ao Monte Belo, convida o Executivo, ou 

a bancada que o suporta, a manifestar de forma inequívoca a sua oposição ao projecto. 

Quanto ao Mercado da Foz, uma vez que o período de discussão pública está a terminar, gostaria 

de saber se o Executivo vai atender as sugestões recebidas los lojistas. 

O deputado João de Barros mostrou-se muito satisfeito por esta Assembleia estar tão 

participada e com os temas a ser discutidos. Lamentou que o Executivo não tenha assinalado o 

43.º aniversário do 25 de Abril. Quer saber qual é a posição do Executivo sobre as duas questões 

que mais têm sido hoje debatidas – o parque subterrâneo e o projecto de Monte Belo. 

Questionou ainda qual a razão para que estejam a ser abatidas árvores nalgumas artérias da 

Foz. 



Lembrou ainda que o antigo posto de saúde de Aldoar está num estado de degradação, recordou 

o tema da situação da paragem dos STCP da Circunvalação e ainda a falta de sinalização luminosa 

nos cruzamentos mais perigosos. Informou que a CDU visitou o Bairro de Aldoar e ouviu queixas 

da população, quanto a degradação das habitações recentemente intervencionadas, bem como 

quanto à falta de locais onde os idosos possam passar o seu tempo. 

Perguntou também por que razão a Academia Cultural e Artística de Aldoar não tem apoios. 

Neste ponto da reunião, o deputado Miguel Arcos apresentou uma moção, cuja admissão a 

discussão foi aprovada por unanimidade. Foi-lhe dada a palavra, mas antes de apresentar a 

proposta, pediu para ler um texto sobre o 25 de Abril. Passando à Moção propriamente dita, 

começou por referir que são notórias as melhorias no Mercado da Foz, mas que falta 

estacionamento.  

Quanto ao Mercado da Foz, o deputado André Machado Vaz recordou a grande dificuldade que 

existe para conciliar todos os interesses em jogo, salvaguardando simultaneamente os 

interesses dos comerciantes do Mercado da Foz, dos utentes, dos moradores e dos taxistas. 

Relativamente a esta matéria, o deputado Fernando Bravo referiu compreender o esforço do 

deputado Miguel Arcos e também do Executivo, para tentarem conciliar vários interesses. 

Considerou que o ponto 6 da Moção é redundante, face ao disposto na lei. Uma vez colocada a 

votação, a Moção apresentada pelo deputado Miguel Arcos foi aprovada com 6 votos a favor, 7 

abstenções e um voto contra. 

O deputado João de Barros também apresentou uma Moção, a qual foi admitida a discussão e 

votação, por unanimidade. Lida a Moção, foi colocada a votação, não tendo a mesma sido 

aprovada. Votos: três votos a favor da bancada do Porto Forte, dois votos a favor da bancada do 

PS e um voto a favor da bancada da CDU, sete votos contra da bancada do Porto, o Nosso Partido 

e três abstenções.  

Pediu então a palavra o presidente do Executivo, para responder às diversas questões que lhe 

haviam sido colocadas. Ao deputado Francisco Rio lembrou que, recentemente, foi reprovada 

por unanimidade na AR uma proposta para alargamento do Metro do Porto. Ao deputado 

Fernando Bravo, respondeu que a maior parte das questões que lhe foram colocadas deverão 

ser dirigidas à Câmara Municipal, porque não são competência da União de Freguesias. Aliás, 

relembrou que o PSD até tem Vereadores na Câmara, que lhe poderão prestar os 

esclarecimentos pretendidos. Sugeriu que fosse apresentada uma moção, para ser apreciada e 

votada.  

Ao deputado João Barros, respondeu que na Mesa desta Assembleia de freguesia, se encontra 

uma arranjo floral contendo quarenta e três cravos vermelhos, pelo que não poderá dizer que a 

efeméride não foi assinalada. Acrescentou que sempre prezou a liberdade, em Portugal ou em 

qualquer outro País do mundo, não fazendo excepções quando se trata da Coreia do Norte, a 

China ou a Venezuela.  

Dando entrada no Período da Ordem do Dia, nomeadamente o seu terceiro ponto, o Presidente 

da Mesa colocou a apreciação e votação o Relatório de Atividades e documentos de prestação 

de contas do ano de 2016. 

O deputado Fernando Bravo perguntou então ao Executivo porque se verifica baixa execução 

orçamental nos parques, jardins e cemitérios, população sénior e apoio social. Perguntou 



também porque ficaram as Receitas em cerca de 50% da execução e quis saber a que se refere 

a rubrica “outros”, no montante de cerca de € 18.000,00. 

O deputado João Barros secundou as questões colocadas pelo deputado Fernando Bravo e 

perguntou ao Presidente do Executivo porque havia afirmado que todas as Juntas anteriores 

deixaram dívidas. 

O deputado Miguel Arcos perguntou em que sectores foram feitos os investimentos e que custos 

teve a uniformização da imagem da União de freguesias. Perguntou ainda a que se deve o 

aumento das taxas, multas, etc. Quis saber também que património edificado vai ser 

reedificado. 

O Presidente do Executivo respondeu ao deputado Fernando Bravo que estava prevista a 

construção de parques infantis, mas que a CMP acabou por assumir essa iniciativa. As receitas 

dos mercados e feiras ficou abaixo do previsto, porque algumas lojas do Mercado da Foz não 

foram arrendadas. Afirmou que o grau de execução da receita é de 96% e o da despesa de 83%. 

Ao deputado João Barros respondeu que nunca afirmou que as Juntas anteriores deixaram todas 

situações de dívidas.  

Informou que o saldo destes três anos é positivo em € 53.000. 

Ao deputado Miguel Arcos respondeu que os € 303.000 foram principalmente para renovação 

do parque automóvel, do parque informático, obras em Aldoar e obras no Mercado da Foz. 

Prestou mais alguns esclarecimentos. 

O deputado Miguel Arcos insistiu em questões já levantadas e não respondidas, sobre a 

segurança do Mercado da Foz e alguns valores. 

O deputado Francisco Sousa Rios, referiu que a sede de Nevogilde está em total decadência, 

mas foi esclarecido de que o respectivo edifício não pertence à União de freguesias. Concluiu-se 

que afinal o Deputado não se referia à casa arrendada onde funcionava a antiga JF de Nevogilde, 

mas sim a um edificado junto ao Largo de Nevogilde, com a Travessa de Nevogilde. Foi explicado 

que o imóvel em causa era da CMP. 

O Presidente do Executivo afirmou ainda que, na próxima Assembleia Extraordinária, haverá 

oportunidade de debater demoradamente as questões relativas ao Mercado da Foz. 

 Uma vez que mais nenhum dos presentes pretendeu usar da palavra, o Relatório e documentos 

conexos foram de imediato colocados a votação, tendo os mesmos sido aprovados com dez 

votos a favor da bancada “Porto, Nosso Partido”, zero abstenções, três votos contra da bancada 

“Porto Forte”, dois votos contra do P.S. e um voto contra da C.D.U. 

Passando ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, foi  feita apreciação do Inventário dos bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação referente a 2016; 

De seguida, o Presidente da Mesa deu entrada no quinto ponto da Ordem de Trabalhos, sem 

que qualquer dos presentes pretendesse usar da palavra. Assim, foi colocado a votação e 

aprovado por unanimidade o Quadro de Pessoal; 

Entrando na apreciação do sexto ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa, 

perguntou se algum dos presentes pretendia usar da palavra. Foram então levantadas algumas 

questões, perguntas feitas pelos deputados Fernando Bravo, Miguel Arcos e João Barros. Estas 

perguntas eram praticamente coincidentes. O deputado Miguel Arcos afirmou que, a nível 



político, lhe causa alguma estranheza que o Executivo não apresente os documentos que sujeita 

a apreciação. 

Usando da palavra, o Presidente do Executivo respondeu ao deputado Fernando Bravo, 

informando-o de que, não obstante a cessação do contrato de assessoria jurídica que vigorava, 

pontualmente ainda precisam de recorrer a apoio jurídico. Explicou também algumas pequenas 

obras que vão sendo necessárias. Exemplificou com a requalificação das fachadas laterais do 

Mercado da Foz, a cobertura e, mais tarde, o pavimento. Referiu também a dotação para o 

Centro Bem Estar Nossa Senhora do Socorro, para vários anos e que tem a ver com o ATL. 

Uma vez colocada a votação a proposta da 1.ª Revisão do Orçamento 2017, foi a mesma 

aprovada com dez votos a favor da bancada “Porto, Nosso Partido”, três abstenções da bancada 

“Porto Forte”, duas abstenções do P.S. e uma abstenção da C.D.U. 

O Presidente da Mesa deu então entrada no sétimo ponto da Ordem de Trabalhos. 

O deputado Miguel Arcos afirmou que o que está em causa é o apoio a um estabelecimento 

escolar privado, em detrimento do público. Perguntou qual a razão para apenas serem lá 

colocadas crianças de Aldoar e não da Foz. 

O deputado João de Barros reafirmou o que já disse anteriormente: parece-lhe incrível que, na 

cidade do Porto e na UFAFDN, que está bem servida de escolas públicas se tenha “o desplante” 

de trazer para esta Assembleia um contrato de apoio a uma escola privada. Acha que não devem 

ser usados dinheiros públicos, para financiar um estabelecimento privado. 

O deputado Fernando Bravo afirmou que não partilha inteiramente as opiniões  anteriormente 

expressas, porque entende que os Pais devem ter a liberdade de escolher o estabelecimento de 

ensino para os seus filhos.  

O Presidente do Executivo respondeu que a UFAFDN apoia escolas públicas da União de 

Freguesias. 

O deputado João Barros afirma que não é contra que os Pais ponham os filhos em escolas 

privadas. O que reafirma é que o dinheiro público não pode ser utilizado em escolas privadas. 

Foi então colocado a votação o Contrato Plurianual celebrado com o Cantinho Escolar e 

respetivos aditamentos, o qual foi aprovado com nove votos a favor e uma abstenção da 

bancada “Porto, Nosso Partido”, duas abstenções e um voto contra da bancada “Porto Forte”, 

dois votos contra do P.S. e um voto contra da C.D.U. 

Passando ao oitavo e último ponto da Ordem de Trabalhos, foi feita a Apreciação da 

Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos termos da alínea e) do artigo 

9.º da Lei 75/2013. O Presidente do Executivo informou que arrancaram em força as obras de 

requalificação do Mercado da Foz, bem como as obras na sede de Aldoar, tendo em vista, 

nomeadamente a acessibilidade aos serviços. Foi também apresentada a requalificação do 

Bairro Leão XIII e foi referido que, no final do mandato, todas as lojas do Mercado da Foz estarão 

a funcionar. Informou ainda que a UFAFDN tomou posse administrativa de duas fracções do 

Molhe, por falta de pagamento de rendas e de cumprimentos de requisitos obrigatórios e que 

foi fechado o projecto de requalificação do Forte de S. João. Confirmou que o Espaço de Cidadão 

de Aldoar vai ser uma realidade. Quanto às Contas, informou que o saldo de gerência positivo 

foi de cerca de 283 mil €. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada 



a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos Membros da Mesa da 
Assembleia. 
 
 
O Presidente: ______________________ 

O 1º Secretário: _____________________ 

A 2ª Secretária: _____________________ 

 


